
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

 

  شيری. م. ا

  ٢٠١٢ سپتمبر ١٨

  ت؟ي کسستي ترورست؟ي چسميترور

   کند؟في را تعری دولتسمي و ترورسمي تروردهي حاضر است پدی کسچه

  ؟... سؤاالت فوق از من، پاسخ ازھا،ي از خبرگزارخبر

  

  . ھفت نفر کشته شدندجهي ناتو قرار گرفت و در نتئی ھوایروھايان مورد ھدف بمباران ن زنان افغی ازگروھ

 در استان نگريلع ی ناتو در ولسوالئی ھوایروھاي بمباران نۀجي در نتگري از زنان دیاري زن افغان کشته و بسھفت

 ی مقامات محلی رسمندگانيمابا استناد به ن" پژواک "ی خبرگزارکشنبهيروز .  لغمان افغانستان کشته شدندیشرق

  . خبر را گزارش داده استنيا

 ناتو به طور اشتباه زنان افغان را مورد یماھاي روز شنبه ھواپنگر،يلع ی ولسوالۀ توسعی شوراندگاني نماۀ گفتبه

 ناي کوه دره نورالم بودند، ناتو آنھا را با شورشۀ در شاخزمي ھیشب زنان مشغول به جمع آور. ھدف قرار دادند

 کوه ھستند تا سپس ۀ چوبھا در دامنی مشغول به جمع آورا شبھیکاري بلي به دلیزنان و کودکان محل. اشتباه کرد

  .آنان را در بازار بفروشند

گفت که در ھمان منطقه  (ISAF)  در افغانستانتي کمک به امنی المللني بیروھاي نی مطبوعاتسي حال سروني ابا

 نيپس از روشن شدن نقل مکان گروه مورد بمباران قرار گرفت و ا.  نفر کشف شد۴۵ تا یتي با جمعانيگروه شورش

  . منجر شداني از شبه نظامیاديعمل به کشته شدن تعداد ز

 را از منابع نگريلع اطالعات در مورد مرگ زنان در مقامات واليت لغمان گفت که وال واليت ی مطبوعاتسيسرو

  . شده استلي حادثه تشکني ایقاتي تحقونيسي کمکي راستا، نيدر ا.  کردافتي دری رسمريغ

  

  :سمي از  تروریفي در خبر و تعریريس 

 یفرده سفانه مورد منحصر بأ متنگر،يلع کوتاه، اما جانگذار کشته شدن زنان محروم و مظلوم افغانستان در خبر

 ني بسمي تروریروھاين.  ھم نخواھد بودیکه آخرنوشت  توان ی متي اساس روند حوادث، با قطعه و بستينبوده و ن

 صدھا ھزار زن و مرد و کودک افغانستان را در حمالت متعدد، در کوه و دشت، در راه ش،ي سال پازدهيالملل، از 

 یانيسفانه ھنوز پاأ محقر خود کشته اند و متۀ در شھرھا و دھات، در خانه و کاشان،ی در عزا و عروسابان،يو در خ
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آنچه که در . ستي کند، متصور نی سم وحوش استعمار ضجه مري که در زز،ي کشور دالورخني مردم اۀبر فاجع

 استيعنوان سه  بسمي جز ترور،ی و قواعد انسانني و قوانني از موازکي چي دھد، با ھی میوافغانستان ھمه روزه ر

 کنند، ی رد میطور کله ند و ب داردي تردنيي تبني که در ایاز ھمه کسان.  نداردی استعمارگران غرب مطابقتیدولت

  . دھندئه ارای دولتسمي و ترورسمي تروردهي و برداشت خودشان را از پدفيتعر:  شودیتقاضا م

 یمنظور ھراس افکنه  ھر نوع خشونت بیريکارگه  رعب و وحشت، بجاديا: سمي من از عبارت ترورفي تعرحال،

صرفنظر از .  انسانھا به ھر روش ممکنۀرانيقتل عام غافگ و باالخره، کشتار و کيستماتي سداتيدر کل جامعه، تھد

 ندارد، به ی فرقفتد،ي اتفاق بی دولتات دولت و مقاماي روش از طرف فرد، گروه، دسته، حزب، سازمان ني اکه نيا

 جھان ۀ اشغال شدی کشورھاگري از ده سال در افغانستان و دشيآنچه در طول ب. شود ی مدهي اش نامیھمان نام مجر

  .ستي غرب نی دولتسمي جز تروریزي دھد، چی داده و میور

  هي روسی صداويراد:  خبرمنشاء

http://persian.ruvr.ru/2012_09_16/88405335/  

  

  :يادداشت

از تروريسم و تروريسم دولتی، بايد خدمت شان " شيری"ضمن تأئيد نظر و تعريف ھمکاری گرامی ما آقای 

  :بنگاريم

روريسم دولتی در افغانستان به يک دھه عقب محدود نمانده، بلکه از نخستين روز ھای به  با تأسف تاريخ  تطبيق ت

، اين سياست خط حرکی آن دولت و حامی آن ١٣۵٧حاکميت رسيدن مزدوران روس در افغانستان در پی فاجعۀ ثور 

امپرياليسم غرب و ارتش اشغالگر شوروی و به تعقيب آن دار ودستۀ اخوان و طالب به نيابت از باداران شان 

  .ارتجاع منطقه بوده است

 AA-AAادارۀ پورتال


